
Nyhetsbrev 

Det har snart gått två år sedan jag började mitt 
arbete i Lekeberg som näringslivskoordinator och 
trots att det har varit pandemirestriktioner nästan 
hela tiden så har det hänt mycket och vi har så 
mycket på gång framåt. Lekebergs kommun är pre-
cis så entreprenöriell och pigg som jag tänkte inn-
an jag började och vi jobbar med så många frågor 
- samtidigt. Just nu tar vi fram ett näringslivspro-
gram, ett hållbarhetsprogram och en översiktsplan
för kommunen vilket kommer att förbättra det
långsiktiga arbetet i kommunen.  Vi vill tacka för
inspel som vi fick från markägare och företagare på 
medborgardialogen som ägde rum för några veckor 
sedan och på det senaste frukostmötet som hand-
lade om trygghet. Just nu bearbetas era inspel och
förslag som kom upp. 

Vi vill också tipsa om nästa digitala frukostmöte 
den 9 februari då vi kommer att presentera var det 
finns pengar att söka och mycket mer.  

Jobbar ni inom besöksnäringen så kan det ock-
så hända att ni blir kontaktade av vår praktikant, 
Joakim Söder, som just nu håller på att ta fram ett 

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

förslag på hur vi skulle kunna samarbeta inom besök-
snäringen i kommunen. 

Jag och Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordfö-
rande, gör både fysiska och digitala företagsbesök. 
Hör av er om ni vill ha kontakt och prata om ert 
företag, utmaningar och möjligheter. 

Maria Comstedt, Näringslivskoordinator. 
Telefon: 0585-48925.
Mejl: maria.comstedt@lekeberg.se

Lekebergs kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 
i Örebro län 2021. Priset delas ut av kreditupplysnings-
företaget Syna och anses av många inom näringslivet 
som ett av de mest prestigefyllda.  Priset Bästa Till-
växt premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala 
näringslivet. 

-Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige 
som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst baserat på företagens
senast inlämnade årsredovisningar, säger Harald Stjer-
na, partner på Syna. 

Att Lekeberg ligger bäst till i Örebro län är extra roligt 
eftersom det visar att en liten kommun kan ha ett ak-
tivt och framgångsrikt näringsliv. Maria Comstedt som 
är näringslivskoordinator, blir både glad och överras-
kad över utmärkelsen. Hon ser det som ett erkännan-
de för den företagskultur och entreprenörsanda som 
finns i Lekeberg.

– Vi är lite drygt 8 500 invånare i kommunen och har 
över 1 000 företag. Det är smått unikt, säger hon.  Att 

Lekebergs kommun har bäst tillväxt i Örebro län

Lekeberg hamnar i topp i Bästa Tillväxt ser Maria Com-
stedt som ett resultat av att företagen i kommunen är 
duktiga på att anpassa sig efter rådande omständig-
heter, särskilt efter Coronapandemin. Inför framtiden 
är Maria Comstedt optimistisk och fylld av tillförsikt. 

– Vi ser att många nya företag, huvudsakligen inom
tjänstesektorn, etablerar sig i kommunen. Ofta hör
det samman med att allt fler väljer att bosätta sig med 
familj i Lekeberg. För Lekebergs del handlar det också 
mycket om att framöver se till att samhällsservicen
växer i samma takt som invånarantalet. Behovet av
förskolor, skolor och annan service ökar och för att vi 
fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo i jobbar
vi mycket med dessa frågor. 

– Om kommunen upplevs som attraktiv som bo-
stadsort där hela familjen trivs, ökar det också in-
tresset från näringslivets, avslutar Maria Comstedt-
temakvällar där näringslivet bjuds in för att diskutera 
företagsklimatet och hitta gemensamma lösningar,
säger Maria Comstedt.

Behöver du förbättra ditt styrelsearbete och 
ägandestyrning? StyrelseAkademien är en ide-
ell organisation som erbjuder utbildningar i hela 
landet. 

Läs mer på styrelseakademien.se/orebro 

Tips!
Stärk ditt företag genom hållbarhetsarbe-
te och digitaliseringen. Vi hjälper till med att 
hitta affärsnyttan för er samt identifierar even-
tuella finansieringsstöd kopplat till området.  

Läs mer här regionorebrolan.se



Företagssökning - LekebergsBostäder söker...

SÖKhyresgäster till lokaler i nya Torghuset

Är du intresserad av kommersiella lokaler i nya Torghuset på torget i Fjugesta? LekebergsBostäder 
utreder om det finns intresse av att hyra verksamhetlokaler mitt på torget i Fjugesta. 

Kontakt: maria.comstedt@lekeberg.se eller michael.blixt@lekeberg.se

Vill du också göra en sökning till andra företag? 
Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se

2022 är här och även om det kan verka dystert 
just nu så ser jag positivt på detta år! 

Vi blev utsedda till årets tillväxtkommun förra 
året av Syna och tar med den positiva trenden 
in i detta år. Vi fortsätter förstärka och för-
bättra kommunens funktioner för att kunna 
ge er ännu bättre service, och vi är med i ett 
stort projekt som syftar till att bli en effektivare 
kommun. 

Med detta sagt önskar jag er ett gott 2022!  

Johan Niklasson 

Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet

Coompanion vill gratulera Lekebergs kommun till att 
ha upphandlat kommunens första sociala företag, 
JA´s Hundgöra. 

"Vi har haft glädjen att vara med på hela resan från 
det första politiska initiativet 2016 till att företaget 
startade under 2021. Som det brukar vara i dessa 
sammanhang har resar varit krokig men vår käns-
la har hela tiden varit att alla dragit åt samma håll 
utifrån sina roller. Det blir spännande att fortsätta 
följa och vid behov stödja verksamheten och från 
Coompanions sida sprider vi detta som ett mycket 
gott exempel på hur ett socialt företag kan startas i 
samverkan med en kommun".

Coompanion har stöttat 
socialt företag i Lekeberg

Vill din verksamhet testa hur det är att köra eldrivet i vardagen?

Nu har företag i Lekeberg möjlighet att kostnadsfritt testa en eldriven lätt lastbil tillsammans med 

BioDriv Öst och Hedin Bil. Som företag förväntas ni sprida information om testet via sociala medier 

under er testperiod. Det är en fördel om det redan idag finns en laddstolpe hos er men det är inget 

måste. Mer information finns här.



Coompanion Örebro har fått medel från Region 
Örebro län för att utveckla ett verktyg för 
screening av hållbarhet hos små och medelstora 
företag och organisationer. Metoden ska an-
vändas för att utveckla företagens hållbarhets-
arbete och ge möjlighet till tillväxt och ökad 
lönsamhet. Projektet genomförs i samverkan 
med Stiftelsen Actìva. 

Begreppet hållbarhet syftar oftast till miljö eller 
ekologisk hållbarhet därför kommer RATSAM 
särskilt lyfta fram frågan om social hållbarhet. 
RATSAM ska kunna användas vid offentliga 
upphandlingar där social hållbarhet ger mervär-
de och konkurrensfördel.

Om du är intresserad av att testa metoden 
eller bara veta mer om utvecklingsarbetet ta 
kontakt med Örjan Samuelsson på Coompani-
on Mälardalen.

RATSAM 
-Hållbart entreprenörskap

Vad finns det för företagsstöd i regionen? 

I Örebro län går det att söka flera olika företagsstöd som ska bidra till en hållbar regional utveckling 

och tillväxt i hela länet. Du som driver företag kan söka stöd för att utveckla och expandera din 

verksamhet. 

Det finns mindre stöd för mindre investeringar i verksamheten så kallat mikrostöd till företag med 

max 4 anställda. Det finns även möjlighet att söka stöd till olika konsultinsatser till företag som vill ha 

hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser. En konsultinsats ger 

dig möjligheten att köpa in extern kompetens som saknas i företaget.

Mer information om alla stöd och stödformer som finns i länet samt de krav och kriterier som före-

taget måste uppfylla hittar du på Region Örebros hemsida. 

Kontakt: Malena Pirsech tel: 019-602 63 83, Niklas Halldén tel: 019-602 63 88

Skulle det vara intressant för dig som företagare att:

• Bolla ditt företagets ekonomi för att skapa mer 
trygghet och förståelse?

• Hitta enkla och lämpliga mätetal att följa upp
• Titta på hur olika förändringar påverkar ekono-

min i företaget?
• Diskutera energieffektivisering med en expert

som vi anlitar? 

Vi på Almi vill träffa dig för ett första förutsättnings-
löst möte.  Kontakta mig så kan vi prata vidare om vad 
vi kan erbjuda utifrån just dina utmaningar och behov. 

Kontakt: Petra Hofwander Edberg 
petra.hofwander@almi.se, 019-174819

Hur kan Almi hjälpa dig? 



Klimatklivet ger möjlighet för företagare att inves-
tera i åtgärder som både förbättrar företags förut-
sättningar i en tid av omställning och på samma sätt 
gynnar klimatet genom att minska utsläppen. 

Länsstyrelsen kommer hålla ett digitalt informa-
tionstillfälle om klimatinvesteringsstödet 1 februari 
klockan 13-14.15 på Skype. Träffen inleds med att 
företagaren Roy Andersson berättar om hur Klimat-
klivet hjälpt honom ansluta sin verksamhet till fjärr-
värme och skrota sin tidigare oljepanna. 

Länsstyrelsen berättar om nyheter och vad som är 
viktigt att tänka på inför att man söker stöd. Vi som 
jobbar med stödet finns tillgängliga för att svara på 
frågor. 

Anmälan och ytterligare information finns här.

Ta chansen och sök pengar 
hos Klimatklivet!

Vem är du Joakim Söder? 

– Jag är uppvuxen i Lekeberg men har spenderat de 
senaste åren i många andra delar av världen, framfö-
rallt Latinamerika. Där har jag frilansat som reseledare 
och tar nu med mig mina erfarenheter och kunskaper 
från mitt arbete med turism, möten och människor 
tillbaka till Lekeberg. Här ser jag ser fram emot att vara 
en del av kommunens framtida utveckling och få lyfta 
besöksnäringen som en viktigt del av denna. 

Vad studerar du?
- Jag läser sista terminen på en YH-utbildning till 
Resekonsult via YrkesAkademin i Uppsala.

Vad ska du göra på NIA?
- Tillsammans med Maria Comstedt ska vi ta oss an 
besöksnäringen i kommunen och se hur vi kan lyfta 
den inom tre fokusområden: lokala hubbar, affärstu-
rism och privatturism. Vi vill lyfta Lekeberg som den 
perfekta kommunen för hem- och hybridarbete och 
tror att detta kan ge både besöksnäringen och kom-
munen ett stort stöd i vårt fokus på hållbar utveckling.

Joakim Söder  
Praktikant, NIA 

(Avdelningen för näringsliv, integration och 
arbetsmarknad)

FÖRETAGSNYTT

FÖRETAGSNYTT

Ett axplock av kommunens företagsbesök

Klickerklok Madame La Gård Lanna Bokcafé

Vill du också få ett besök och prata om ditt företag? Skicka ett mejl till maria.comstedt@lekeberg.se

Plattform för sociala företag

Nu lanseras en ny webbplats där du enkelt får koll på företag som arbetar med sociala och miljömäs-

siga mål. Den nya digitala plattformen självklart.nu ska underlätta för regioner, kommuner, företag 

och privatpersoner att göra smarta och hållbara affärer med sociala företag i Örebro län. Vill du som 

social entreprenör/socialt företag synas på plattformen eller bara veta mer kontakta Johan Larsson 

på Coompanion Mälardalen. Läs mer


